Frälsarkransandakt
av Martin Lönnebo
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L = Ledaren

A = Alla

*Kort paus

**Längre paus

L
A
L
A

I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn.
Kristus, gå med oss.
Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,
du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi förlåta dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen.
L Med himmelriket är det också som när
en köpman söker efter fina pärlor, … (matt 13:45)
Pärlornas väg leder till dig själv, allt skapat och Gud.
A Vi vill gå den, ty den leder till skatten.

(Psalm, sång)

L Grip GUDSPÄRLAN *
A Du är gränslös
Du är nära
Du är ljus
och jag är din.
L Förundran! Du vår Gud är gränslöst MYSTERIUM! *
A Apostelns röst når oss genom två tusen år: O, vilket djup av rikedom och 		
vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är icke hans vägar och huru 		
outrannsakliga hans domar. Och vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem
har varit hans rådgivare, eller vem har givit honom något, som han skulle
kunna fordra igen? Av honom, genom honom och till honom är ju allting.
Honom vare ära i evighet, amen. (rom 11:33–36)
L Du vår Gud är * NÄRHET * GODHET * EVIGT HEM *
A
L
A
L
A

Vi tillber dig, vi ärar dig, vi tjänar dig.
Giv oss ömhet och vördnad för livet.
Förlåt vad vi har felat.
Bevara jorden med dess myller av varelser och växter.
Bevara vår själ. Gör den ren, så att den kan återspegla ditt ljus. Giv kraft
och vishet till din världsvida kyrka. Ena, hela, förnya. Amen. *
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L Grip TYSTNADSPÄRLAN, som även kallas Kärleksfull uppmärksamhet. *
A I Guds tystnad får jag vara
ordlös, stilla, utan krav.
Klara rymder, öppna dagar:
här en strand vid nådens hav. ** (sv ps 522)

L Grip JAGPÄRLAN *
Jag är barn av jorden och himlen.
A Mitt första leende, öppet utan förbehåll, ropar:
Här är jag, visst hör vi samman?
Mitt leende är en vacker bro mellan himmel och jord.
L Mina första tårar, öppet, utan förbehåll viskar:
Var är du?
	Tårarna rinner som en varm ström genom universums kalla hav.
A Min hand, som söker efter en hand, frågar:
Var är den?
Endast förenade händer är starka nog att bära livet. *

L Grip DOPPÄRLAN *
Lyssna: Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
A Jag är en droppe i Guds hav.
Jag är ingenting, i det stora hela är det allt.
L Jag bejakar mitt dop.
A Jag vill vara en pärla i himlens pärlkrans.
Jag svär trohet
till det hos mig själv,
som är större än jag. *

L Grip TYSTNADSPÄRLAN, som även kallas Nådens brunn. *
A Du låter oss bo i trygghet
under dina vingars skugga.
Vi andas ut ensamhet …
Vi andas in närhet …
Vi andas … **
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L Grip ÖKENPÄRLAN *
A	Rena oss
hela oss
Kyrie eleison.
L Betrakta Frälsarens kamp i öknen.
Vid orden: Herren, din Gud, skall du tillbe,
och endast honom skall du dyrka, lämnade djävulen honom … (matt 4:10–11)
A Frälsaren är vår förebild. *

L Grip TYSTNADSPÄRLAN, som även kallas Tänk på mig. *
Tänk på mig! ropar den
botfärdige rövaren till Frälsaren. (luk 23:42)
A Vi ropar:
	Tänk på mig! *
Glöm mig inte! *
	Tänk på oss! *
Glöm dem inte! *

L Grip BEKYMMERSLÖSHETSPÄRLAN *
Gör er inga bekymmer. (matt 6:31)
A På det heliga berget får pilgrimen vila ut.
Himlen är klar.
L Vi sveper in oss i bekymmerslöshetens blå kappa,
tunn som ljuset, stark som kärleken.
A Våra ögon speglar lek och äventyr,
vi är barn av jorden och himlen. *

L Grip TYSTNADSPÄRLAN, som även kallas Omsorgens ömhet. *
A Vi andas ut oro …
Vi andas in frid …
Vi andas ut …
Vi andas in …
Vi leker … **
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L Grip KÄRLEKSPÄRLA 1 *
O crux + Ave spes unica
A Var hälsat, kors, vårt enda hopp.
L Var hälsad Kärlek, vår största glädje.
A Här möts världsalltets fyra väderstreck.
L Dina armar når alla världarna.
A Kärleken är starkare än döden.
L Den är det största lidandet.
A Den är den största glädjen. *
(L Läsning av veckans bibelord.

* Dagens pärla. * A Gud, vi tackar dig.)

L Låt det sinnelag råda hos er
som också fanns hos Kristus Jesus. (fil 2:5) *

L Grip KÄRLEKSPÄRLA 2
Brödet, som vi bryter, är en delaktighet av Kristi kropp.
A Så är vi, fastän många, en enda kropp. (1 kor 10:17)
L Gud, låt mig vara ett hjärta för någon.
A Den öppna handen är starkare än den knutna.
Den som tar emot kan ge vidare. *

L Grip HEMLIGHETSPÄRLA 1
A Med outsägliga ord ber vi för allt och alla,
L du är barmhärtig. **

L Grip HEMLIGHETSPÄRLA 2
Med outsägliga ord ber vi för dem vi glömt,
A du känner dem. **

L Grip HEMLIGHETSPÄRLA 3 *
Med outsägliga ord överlämnar vi våra hjärtan till dig,
A du vet allt. **
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L Helige Ande, bed med outsägliga ord
för alla dem vi försummar och glömmer.
A För döda och levande och för dem som skall födas.
För de många som inte kommer till sin rätt.
För jorden och våra vänner djuren och växterna,
för skönhet, sanning och godhet världen över,
för samhälle och kyrka med människor av god vilja.
L Gud, gör oss visa. *

L Grip NATTENS PÄRLA *
Var med oss.
A Du omger mig på alla sidor,
jag är helt i din hand.
Tog jag morgonrodnadens vingar,
gick jag till vila ytterst i havet,
skulle du nå mig även där. (psalt 139)
L Vägen till denna svarta pärla
är våra sorger.
Vägen till denna svarta pärla
är vår levnads alla dagar.
A Du vår Frälsare har helgat
vår sista vilokammare,
den har varit din.
Må det eviga ljuset lysa över våra döda. *

L Grip TYSTNADSPÄRLAN, som även kallas Gryningens glänta. *
A Vi förblir
i stilla väntan …
i stilla längtan …
i stilla förtröstan …
i stilla tillit … **

L Grip UPPSTÅNDELSEPÄRLAN *
Kom med glädje, sjung om liv.
A Vit som Dopets pärla är Uppståndelsens.
Kristus är sannerligen uppstånden från de döda.
L Vad ljus över griften. (sv ps 146)
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A Ljus som frihet och lycka.
Ljus som hemkomst.
Ljus som somrarnas sommar. *

L Grip TYSTNADSPÄRLAN, som även kallas Hoppets utsiktplats. **
Pilgrimen skådar i tron det eviga Målet.
A	Universums resa är fullbordad.
L Gud har blivit allt i allting. (1 kor 15:28)
A Döden är besegrad.
L Dödsriket strålar i ljus.
A Härlig är jorden,
härlig är Guds himmel,
skön är själarnas pilgrimsgång.
Genom de fagra
riken på jorden
gå vi till paradis med sång. ** (sv ps 297:1)
L Saliga de renhjärtade, de skall se Gud. (matt 5:8)
A Herren välsigne oss och bevare oss,
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns + Sonens och den helige Andes namn. Amen
L Den fina pärlan är funnen.
A Gud vi tackar dig.
L Så som solen lyser över dagen
och får jorden att dofta.
Så som månen lyser över natten
och får vattnet att glittra,
så vare Gud + med oss.
A Amen. Gud, vi tackar dig.

(Psalm, sång)
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